
Кукмара муниципаль районы Чарлы авыл ж,ирлегебашкарма комитеты

КАРАР

2019 елнын, 15 июле № 2 0

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Чарлы авыл ж,ирлегендэ ж,ирлэу буенча

хезмэтлэрнен, гарантияле исемлеге нигезендэ курсэтелэ торган хезмэтлэр кыиммэтен раслау

турында

«Россия Федерациясендэ ж,ирле узидарэ оештырунын, гомуми принциплары турында» 2003

елнын, 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасында ж,ирлэу ьэм

ж,ирлэу эше турында» 1996 елнын, 12 гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы федераль закон, «2019 елда

тулэулэрне, пособиелэрне иэм компенсациялэрне индексациялэу коэффициентын раслау

турында " 1999 елнын, 24 гыйнварындагы 32 номерлы Россия Федерациясе Хекумэте карары

нигезендэ, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетынын, 2007 елнын, 18 маендагы № 196

«Татарстан Республикасында Куму иэм ж,ирлэу эше турында «Федераль законны гамэлгэ ашыру

чаралары хакында» Чарлы авыл ж,ирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРЭ:

1. 2019 елнын, 1 августыннан Кукмара муниципаль районыныц Чарлы авылы ж,ирлегендэ

ж,ирлэу буенча хезмэтлэрнен, гарантиялэнгэн исемлеге нигезендэ курсэтелэ торган хезмэтлэрнец

бэясен 1 нче кушымта ьэм 2 нче кушымта нигезендэ билгелэргэ ьэм гамэлгэ кертергэ.

2. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында тубэндэге адрес

буенча урнаштыру юлы белэн бастырып чыгарырга: www.pravo.tatarstan.ru махсус мэгълумати

стендларда, шулай ук Кукмара муниципаль районыныц рэсми сайтында Татарстан Республикасы

Муниципаль берэмлеклэре порталында «Интернет " мэгълумати-телекоммуникация челтэрендэ

урнаштырырга.

Чарлы авыл ж,ирлеге

башкарма комитеты ж,итэкчесе: Й11,\ Жя&4М1/$$1 Э.Н.Козлов



Кукмара муниципаль районы

Чарлы авыл ж,ирлеге

башкарма комитет ж,итэкчесе

2019елнын, 15 июле № 2 0

карарына 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районынын, Чарлы авыл ж,ирлегендэ ж,ирлэу

буенча хезмэтлэрнец 1 нче августан гарантия исемлеге бэялэре

Хезмэт курсэту исеме

1. Ж,ирлэу ечен кирэк булган документларны рэсмилэштеру

2. Гроб биру иэм куму ечен башка кирэкле предметлар китеру

3. зиратка улгэн кешенен, мэетен (мэетлэрен) кутэреп йерту

4. Ж,ирлэу (кабер казу ьэм ж,ирлэу)

Барлыгы

хезмэт курсэту бэясе (сум.)

0,00

2539,38

817,21

2589,88

5946,47



Кукмара муниципаль районы

Чарлы авыл ж,ирлеге

башкарма комитет ж,итэкчесе

2019 елнын, 15 июле № 2 0

карарына 2 нче кушымта

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районынын, Чарлы авыл ж,ирлегендэ ж,ирлэу буенча

хезмэтлэрнец 1 нче августан гарантия исемлеге бэялэре

Хезмэт курсэту исеме

1. Ж,ирлэу ечен кирэк булган документларны рэсмилэштеру

2. Кэфенлэу

2 Гроб биру ьэм куму ечен башка кирэкле предметлар китеру

3. зиратка улгэн кешенец мэетен (мэетлэрен) кутэреп китеру

4. Ж,ирлэу (кабер казу ьэм ж,ирлэу)

Барлыгы

хезмэт курсэту бэясе (сум.)

0,00

106,91

2432,47

817,21

2589,88

5946,47


